Hejduksport.cz
Nové e-shopové a webové řešení s cílem stát
se jedničkou na trhu v on-line
prodeji hokejového vybavení.
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Popis řešení
Technologické řešení
Práce začaly na podzim 2019 a ke spuštění eshopu byl vybrán

O klientovi

konec června 2020. Eshop byl postaven na moderních
technologiích umožnujících například první vykreslení stránky

Společnost HEJDUK SPORT patří mezi

během 1,5 sekundy. Důraz byl dán na použití nejnovějších

dlouhodobě respektované prodejce
hokejové výstroje v segmentu

optimalizačních technik, detekci kritické cesty zákazníka a zajištění

B2B i B2C.

co nejrychlejšího průchodu eshopem s cílem dokončit objednávku.

Prodává renomované hokejové značky jako

CCM, Bauer, True a další. Do České

Důraz na kvalitní UX řešení

republiky dováží ve výhradním zastoupení
Změnou prošel také proces

výstroj a výzbroj kanadské značky

Winnwell, nebo Sher-wood, brankářskou
´

výstroj Brian s, hokejové tašky

nákupu, který je nově

GRIT a další.

Výhodou pro zákazníka je pak

Je výrobcem hokejových plexi, která jsou
jedničkou na evropském a světovém trhu.
oblibou jsou používána v nejvyšších

ý

ý

rozdělen pouze do 3 kroků.

S

neustálý přehled o ceně,
dopravě a platbě v pravém
panelu či možnost rychlé

ž

evropsk ch hokejov ch soutě ích a v

x

objednávky na jeden klik

národních týmech, které si tato ple i
pro přihlášené uživatele.

vybírají pro jejich jedinečné optické
vlastnosti, design a cenovou dostupnost.

x Hejduk se vyváží do celého světa,

Ple i

kromě evropských zemí rovněž do

Ruska,

Británie nebo mnoha asijských států. Od
roku 2013 se vyrábí také pro trh v

USA.

Integrace s účetním
systémem

V rámci eshopu je integrovaná
synchronizace s účetním
systémem Pohoda, která
umožňuje za živého provozu

Cíle projektu

inkrementálně přenášet změny
oběma směry v reálném čase.

navrhnout a vytvořit nový moderní
eshop pro B2B a B2

C zákazníky

růst podílu návštěv z mobilních

ž

prohlí ečů

feedů B2B

partnerů

zachovat

pro B2B zákazníky

Velkou výzvou bylo také

propojení s účetním systémem
Pohoda a s desítkami

Zjednodušení prodeje

zjednodušení prodeje pro
velkoobchodní zákazníky.

B2B sekce

zohledňuje svým řešením různé

SEO pozice a využít tvorby

nového eshopu k jejich vylepšení

přístupy k nákupu. Z detailu
produktu je možné nakoupit stovky
variant daného produktu z

optimalizaci kampaní a zvýšení jejich

ý

přehledné tabulky pouh m zadáním

výkonu v online marketingu

počtu kusů. Vkládat produkty do

Cílové skupiny
B2

C zákazníci - profesionální hráči,

přípravka, junioři, amatérští hráči


košíku je možné i z výpisu variant
bez nutnosti otevření detailu
produktu. Nakoupit je možné i z

fulltextového vyhledávání nebo
hromadně pomocí kódu produktu v

Samozřejmostí je pak

B2B partneři - eshopy se sportovním

košíku.

vybavením, kamenné obchody se

pokročilá mo nost filtrování

sportovním vybavením


produktů upraveného přímo pro

ž

potřeby velkoobchodních zákazníků.

Jakých jsme dosáhli výsledků
Spuštění eshopu proběhlo v domluveném časovém harmono

gramu

0 0

začátkem července 2 2 . Statistika vychází z meziročního srovnání
se starým eshopem.

+38%

+50%

+30%

Rychlost načtení lepší  

Meziroční nárůst tržeb

Meziroční nárůst konverzí

o 38%
speed index 2,5s


+50%
z toho tržby z mobilu +118%

+30%
z toho konvere z mobilu +66%

first contentful paint 1,2s

Co o projektu
říká klient
“Tento projekt pro nás znamená výrazný posun
kupředu v online prostředí. Vytvoření nového
eshopu jak ve webové, tak v mobilní verzi, pro nás
má zcela zásadní přínos. Jeho zrychlením došlo k
výraznému zvýšení konverzí. Jako velmi zdařilé též
hodnotím nové uživatelské prostředí pro naše B2B
zákazníky. To jim umožňuje rychlé a přehledné
nakupování většího počtu položek. Tím jsme
prakticky splnili očekávání našich klientů ve
vnímání naší společnosti jako zkušené, dynamicky
se rozvíjející a inovativní firmy. ”

Tomáš Langr

jednatel společnosti HEJDUK SPORT, s.r.o.

O DMPublishing
Grafika & kreativa

Weby & eshopy

Online marketing

Poradenství

DMPublishing vyvíjí kompletní internetová a intranetová řešení  
od analýzy, návrhu UX a designu, realizaci, až po správu svěřených
projektů a jejich on-line kampaní. Reference Digital Media
Publishing můžete nalézt například u klientů jako skupina ČEZ,
PEUGEOT Česká republika, Magistra lékárny, nebo FN Motol.

Kontaktujte nás
Mgr. Michal Pokorák, jednatel společnosti 

info@dmpublishing.cz

+420 773 550 380

Pobočka Červený Kostelec

Královehradecký kraj

Sídlo v Praze


Thákurova, Praha 6

